REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH W CZASIE
PRZERW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JACZOWIE
1. Nauczyciele pełnią dyżury podczas przerw zgodnie z harmonogramem udostępnionym
w pokoju nauczycielskim, a także na korytarzach szkolnych.
2. Dyżur poranny rozpoczyna się o 7’45.

3. Każdy nauczyciel dyżurny jest wspomagany uczniami dyżurującymi, którzy obowiązkowo
powinni przebywać na wyznaczonych stanowiskach.

4. Czas dyżuru zaczyna się równo z dzwonkiem na przerwę. Nauczyciel pełniący dyżur powinien
tak zorganizować własne zajęcia, aby mógł przybyć bezpośrednio po dzwonku na miejsce
dyżuru. Nauczyciel opuszcza miejsce po uprzednim ustawieniu się uczniów pod salami
lekcyjnymi.

5. Nauczyciel mający zastępstwo za nieobecnego nauczyciela jest zobowiązany przejąć także
jego dyżur . Jeżeli dyżury pokrywają się, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu dyrektorowi
w celu wyznaczenia nauczyciela zastępującego.
6. Podczas pełnienia dyżuru nauczyciel ma obowiązek:

a) dbać o bezpieczeństwo dzieci,
b) nadzorować toalety oraz korzystanie z nich jedynie w celu określonym w regulaminie
zachowania się uczniów w czasie przerw,

c) zgłaszanie rażących przejawów nieprzestrzegania dyscypliny wychowawcy danej klasy
i następne odnotowanie tego faktu w zeszycie wychowawczym klasy,

d) stanowczo reagować na wszelkie przejawy agresji i zagrożeń bezpieczeństwa uczniów
i pracowników szkoły oraz informować o takich sytuacjach dyrekcję szkoły,

e) dbać o mienie szkoły, a w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia, w miarę możliwości
ustalić winnego powstałej szkody. W stosunku do uczniów, którzy poczynili te szkody i ich
rodziców, wyciągnięte będą konsekwencje finansowe,
f)

wszystkie wypadki mające miejsce podczas przerwy powinny być zgłoszone dyrektorowi
szkoły, następnie przekazana informacja rodzicom i uzupełnienie procedury notatką
z przebiegu zdarzenia

7. Podczas pełnienia dyżuru na zewnątrz budynku szkolnego nauczyciel ma obowiązek:
a) przebywać w miejscu umożliwiającym obserwację terenu objętego dyżurem,

b) egzekwowanie przebywania uczniów w miejscach do tego wyznaczonych – boisko
z kostki typu pol-bruk, z terenem zielonym pod ogrodzeniem betonowym.
c) wyłączone zostaje boisko asfaltowe i teren zielony od strony ulicy Głównej, jak również
obowiązuje zakaz przebywania uczniów w strefie wyznaczonej na parking rowerowy
Regulamin wchodzi w życie od dnia …………………………….

Zatwierdzono………………………………..

